
 كراس
الرياضيات





ارسم ثالثة أشياء من فصلك لها نفس الشكل. 

١



ارسم شيئني لهما نفس الشكل.
وشيئني آخرين مختلفني.

٢



ارسم حيوان له أربع أرجل.

٣



خطط حول كف يدك أو كف يد زميلك.

4



ارسم شيًئا وارسم  دائرة حوله.
ارسم شيئني وارسم دائرة حولهما.  

ارسم ثالثة أشياء وارسم دائرة حولها.
ارسم أربعة أشياء  وارسم دائرة حولها.

ارسم خمسة أشياء  وارسم دائرة حولها.

5



اكتب )٠( ثالث مرات.

اكتب )١( ثالث مرات.
ارسم صورة لشىء واحد. 

6



اكتب )٢( ثالث مرات.
ارسم نقطتني داخل إطار اخلمس وحدات.

اكتب )٣( ثالث مرات.
ارسم  ٣ نقاط داخل إطار اخلمس وحدات.

7



ارسم خط األعداد ومثل عليه األعداد ٠ ،١ ، ٢، ٣.

٨



اكتب الرقم )4( ثالث مرات.
ارسم 4 نقاط داخل إطار اخلمس وحدات.

اكتب الرقم )5( ثالث مرات. 
ارسم 5 نقاط داخل إطار اخلمس وحدات.

9



اكتب )6( ثالث مرات.
ارسم  6 ُسحب حتت الرقم.

ارسم ما تتوقع أنك سوف تتعلمه غُدا. 

١٠



اكتب )7( ثالث مرات.
ارسم   7 أشياء.

اكتب )٨( ثالث مرات. 
ارسم ٨ نقاط داخل إطار اخلمس وحدات.

١١



اكتب )9( ثالث مرات.
ارسم   9 أرغفة من اخلبز.

١٢



اكتب ١٠ ثالث مرات.
حدد حول أصابع يديك واكتب األعداد من ١ حتى ١٠ فى ترتيب بجوار أصابعك.

١٣



ارسم  مجموعة تتكون من ١٠ أشياء اكتب الرقم ١٠

١4



ارسم 6 كرات كبيرة و4 صغيرة.

١5



ارسم ٣ أشياء على شكل دائرة و4 على شكل مثلث. 

١6



ارسم 7 أقالم تلوين صغيرة وقلمي تلوين كبيرين.

١7



اكتب رقمك املفضل من ١ إلى ١٠ وارسم مجموعة من األشياء وصلهم مًعا.

١٨



ارسم ١١ بالون واكتب العدد ١١ في آخر بالون، ثم أضف بالون آخر واكتب العدد ١٢ بداخله، ثم 
أضف بالون آخر واكتب العدد ١٣ في البالون األخير.  

١9



٢٠

ارسم ١١ نقطة داخل إطار اخلمس وحدات.
واكتب العدد ١١ بجوارهم . ارسم ١٢ نقطة وارسم دائرة حولهم واكتب بجوارهم العدد ١٢

ارسم ١٣ نقطة وارسم دائرة حولهم واكتب بجوارهم العدد.



ارسم ١4 زهرة واكتب العدد ١4 بجوارها.

ارسم ١5 زهرة واكتب العدد ١5 بجوارها.

٢١



٢٢

اكتب العدد ١6 وارسم ١6 مثلثا واكتب العدد ١6 فى املثلث األخير.



اكتب العدد ١7 وارسم ١7 مثلًثا واكتب العدد ١7 فى املثلث األخير.

٢٣



٢4

استمع إلى تعليمات معلمك ثم ارسم احليوان الذى اختاره أكبر عدد من التالميذ وكذلك ارسم احليوان الذى اختاره 
أقل عدد من التالميذ وأيًضا ارسم احليوان الذى حصل على ......... صوت )بني أكبر عدد وأصغر عدد(.



ارسم ١٨ دائرة واكتب الرقم ١٨ في  الدائرة االخيرة.

٢5



٢6

استمع إلى تعليمات معلمك وارسم احليوان الذى ترغب فى إضافة صورته في الشكل البيانى الذى 
رسمه املعلم في الفصل. ثم اكتب عدد التالميذ الذي تتوقع أن يختاروه.



اكتب العدد ١9 وارسم ١9 مثلًثا. 
ارسم ٢٠ شيًئا واكتب العدد ٢٠

٢7



٢٨

خطط حول يدك واطلب من زميلك أن يخطط حول يدك األخرى ثم كرر العمل معه . اكتب عدد األصابع 
التى خططت حولها فى األربع أيادى. 



٢9

اكتب العدد ٢١ ثالث مرات. 
اكتب العدد ٢٢ ثالث مرات. 
اكتب العدد ٢٣ ثالث مرات.
اكتب العدد ٢4 ثالث مرات.



٣٠

ارسم ٣ تفاحات  وارسم ٣ برتقاالت  واكتب ٣+٣ = 6 . ارسم ٢ بالون وارسم 7 بالونات واكتب 
7+٢ =9 . ارسم 5 زهور واكتب ٣+٢ =5 



اكتب العدد ٢5 ثالث مرات واكتب ٨+٢ = ١٠ .واكتب 4 + ٢= 6. اكتب ١ + 9= ١٠

٣١



٣٢

اكتب الرقم ٢5 وارسم ٢5 شيًئا. 
واكتب رقم ٢6 ثالث مرات.

 واكتب الرقم ٢7 ثالث مرات. 



ارسم ٣ صخور . واكتب ٣ أسفلها. 
ارسم صخرتني . اكتب العدد ٢ أسفل الصخرتني. 

اكتب ٣+٢ = 5 .اكتب ١٠ + ٣ =١٣

٣٣



٣4

ارسم  كرة واحدة ، واكتب العدد ١ أسفل الكرة . ارسم 6 كرات . اكتب العدد 6 أسفل  الكرات . 
اكتب ١+6= 7 . اكتب ١٢ + 5 =١7 



اكتب األعداد ٢6، ٢7، ٢٨، ٢9 ،٣٠ ثالث مرات . اكتب ١٣ + 4 =١7

٣5



٣6

اكتب األعداد من٢١ حتى ٣٠ وارسم مجموعة من األشياء وصلهم باألرقام . مستخدًما إطار اخلمس وحدات.



اكتب األعداد من ١ حتى ٣٠ تصاعدًيا وتنازلًيا ٣ مرات. 

٣7



٣٨

استمع إلى توجيهات املعلم وارسم مجموعات من القصة التى يحكيها لك معلمك وِحل املسألة التى سيقولها.



اكتب العدد ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣4 ثالث مرات.

٣9



4٠

ارسم 7 دوائر واشطب على ٣ منها. اكتب 
4= ٣-7



اكتب األعداد ٣5، ٣6، ٣7، ٣٨، ٣9، 4٠ ثالث مرات.

4١



4٢

انقل املسألة خلف معلمك واكتب فى املربع العالمة الصحيحة مستخدًما الرموز أكبر من < ، أصغر من 
> ، أم يساوى = 



اكتب األعداد من 4٠ حتى 5٠ ثالث مرات.

4٣



44

تدرب على كتابة مسائل لفظية للتعبيرعن اجلمع.



تدرب على كتابة مسائل لفظية للتعبيرعن الطرح.

45



46

تدرب على كتابة مسائل حسابية للتعبيرعن اجلمع والطرح.



تدرب على كتابة الوقت بالساعات الكاملة.

47



4٨

اكتب األعداد من  5٠ حتى 59
واكتب األعداد من 6٠ حتى 69
وتدرب على كتابة مسائل لفظية.



ارسم شكاًل لساعة ذات عقارب. 
اكتب الوقت بطريقة الساعة الرقمية .

49



5٠

اكتب األعداد من 7٠حتى 79 وكذلك من ٨٠ حتى ٨9 وتدرب على حل مسائل لفظية.



اكتب األعداد من 9٠ حتى 99 وتدرب على حل مسائل لفظية.

5١



اكتب األعداد حتى ١٠٠ ثالث مرات.

5٢
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